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In het jaar 1621 is te 5s Gjavenhage bij aert meuris, boekverkooper 
in de Papestraat, in den Bijbel, een werkje uitgekomen dat, zoowel om 

zijne zeldzaamheid als om den voor de gescbiedenis des Christendoms in 

de Molukken niet onbelangrijken inhoud, hieronder herdrukt is. 

De titel is: 

HISTORISCH 
ENDE 

GBONDICH V E R H A E L, 

VAN DEN STANDT DES CHRISTENDOMS INT 

QUARTIER VAN AMBOINA, MITSGADERS VAN DE HOOPE 

ENDE APPARENTIE EENIGHER REFORMATIE ENDE 

RETERNISSE VAN DIEN, 

GHESTELT DOOB 

SEBASTIAEN DAN CKAEBTS, 
PBEDICANT DES GODDELIJCKEN WOOBDTS ALDAEB , 

ENDE BY DEN SELVEN MET HET SOHIP WALCKEREN, ONLANGS UYT OOST-INDIEN 

IN ZEELANDT AENGHEKOMMEN, OVER-GHESONDEN. 

Een klein gedeelte van dit "Verhael" heeft valentyn overgenomen in 

zijn ^Ambonsche zaaken van de godsdienst," bl. 38 vgg., die in het 

3e deel van zijn bekend werk worden beschreven. 
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AEN DE ED. HOOG. MOG. HEEREN, MIJNE 

HEEREN DIE STATEN GHENERAEL DER VRIJE 

VEREENICHDE NEDERLANDTSCHE PROVINTIEN. 

ED. noOB. MOOIS. HEEREN! 

Alsoo, door de Goddelijeke Yooisienicheyt, onsen Broeder Sebastiaen 

Danckaerts, naer eenigbe Jaren met gbeluckigen ende goeden voortganck 
tot Leyden inde H. Theologie ghestudeert te bebben, van wegben d'Ed. 

Heeren Bewintbebberen van de Oost-Indische Compaignie is versocbt gbe 

weest, omme als Predicant te varen naer deselve quartieren: Ende de 

selve onsen Broeder tot de voorsz. voyagie eenen sonderlinghen lust ende 

gheneghentheyt hebbende, ter saecke van het groot profijt, ende Ghee 

stelijck ghewin dat, door des Heeren Ghenade, daer uyt konde volghen: 
Soo is hy met de voorsz. Ed. Heeren overkommen, ende naer voor 

gaende behoorlijeke examinatie, ende openbare ghedane bevestinghe, in 

de Kercke tot Enckhuysen, in Jannuario 1616. uyt Tessel ghevaren, 
ende omtrent acht oft neghen Maenden daer nae tot Bantam ghearri 

veert, alwaer by omtrent een jaer gestaen, ende het Predick-ampt voor 

onze Natie bedient hebbende, is van daer gheleght ende inne-waerts ghe 
trocken naer Amboina, daer hy noch teghenwoordicb is. Binnen wel 

cken tijt van zijne residentie inde Indien, het hem (sonder roem) niet 

ghenoech en is gheweest omme voor onse Natie het Woordt Gods te 

verkondighen; maer oock opdat hy (als het principaelste scopus ende 

ooghen-merck van sijne voyagie) die arme blinde Menschen ende Afgo 
dische Indianen, sijnde Slaven des Duyvels , ende leggende onder den 

swaren tooren des Heeren, uyt sulcke ellende mochte helpen brenghen, 
ende den Heere christo winnen: Soo heeft hy tot dien eynde alle neer 

sticbeyt ghedaen, om de Indiaensche tale te leeren, daer inne hy alsoo 

heeft toeghenomen, dat hy nu al eenen gheruymen tijt inde selve heeft 

ghepredickt, soo dat hy nu alle Sondaghe twee Predicatie is doende, 
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de eene in't Duytsch, ende d'andere int Maleyts: Totter ghehoor van 

welcke een goet ghetal van Indianen komen, daer van hy oock alreede 

een groot deel, ende der selver Kinderen heeft ghedoopt. Boven'twelcke 

hy oock aldaer een Schoole van Indiaensche Kinderen heeft opgherecht, 

die hy alle daghe inde Christelijcke Beligie is onderwijsende ende in 

Duytsche tale exerceert: Soo dat wy verhoopen dat de selve sijnen 

dienst ende yver is streckende tot goet ghenoeghen ende contentement 

vande wel-ghemelte Oost-Indische Compaignie. Ende op datmen alhier 

te lande van deser menschen ellendighen staet, als oock van hare be 

keeringhe, ende de hoope voor het toekommende, oock mochte kennisse 

hebben: Soo heeft onsen voorsz. Broeder neersticheyt ghedaen, om in 

sijn quartier van Amboina het eene ende het andere te ondersoecken, 

ende 'tselve by gheschrifte te stellen: 't Welcke hy ons nu met het 

Schip Walckeren, lest in Zeelandt aengekomen, heeft overghesonden, 

Welk schrift oft vertooch gheexamineert zijnde by eenighe Heeren Pro 

fessoren ende Theologanten tot Leyden, hebben daer inne een goet ghe 

noeghen ghehadt, ende ons gheadviseert, dat het oorbaer ende stichte 

lijck ware, 'tselve inden druck te laten nytgaen, ten eynde daer uyt 
mochte ghespeurt ende voor de gantsche Werelt kennelijck gemaect wor 

den, dat de vermaerde Oost-Indische Compaignie niet alleen dese navi 

gatie is aenleggende op winste van tijtelijck goet: Maer oock, door 

dese occasie, soecken dese arme luyden (rode te ghewinnen, ende het 

opperste goet haer toe te brenghen, ('twelcke alwaert dat maer en ghe 
schiede aen een eenighe Ziele, soo en soude men het profijt daer van niet 

ghenoech konnen waerdeeren.) Welck nytnement goet werck niet alleen 

streckt tot Loff ende Eere van de voorsz. Compaignie, maer oock noot 

wendichlijck redundeert tot groote reputatie van uwe Ed. Hoog. Mog. als 

door welckers Souveraine authoriteyt deselve Compaignie niet alleene is 

gheerigeert, ende tot noch toe door Godes Ghenade, ghemaintineert; 

maer oock, door occasie van dien het heylsame Licht des Euangeliums 
in soo verre gheleghen Landen, ende tot het uytterste des Aertbodems 

is ghebracht, ende op den Kandelaer ghestelt, onder sulcken ellendi 

ghen, ende in duysternis sittende Natie. Waerom wij oock vastelijck 

vertrouwende, dat uwe Ed. Hoog. Mog. den sonderlinghen ijver , goet 
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beleydt ende devoir van onsen Broeder (uwe Ed. Hoog. Mog. onder 

daen) in dese ghewichtighe saecke, niet alleen voor aenghenaem sullen 

hebben: Maer oock den jegbenwoordighen standt vande Christenheyt 

aldaer, ende de hoope, dieder is voor het toekommende, uyt het voorsz. 

zijn overghesonde vertooch, gaerne verstaen. Hetwelcke ons veroorsaeckt 

heeft, 'tselve met alle behoorlijeke eerbiedinghe uwe Ed. Hoog. Mog. 
toe te eyghenen ende te dediceren, als een van de raerste vruchten van 

der selver gheluckighe Begieringhe, bestaende inde voortplantinghe van 

het Salichmaeckende Lieht, waer mede Godt onse ooghen in dese uwer 

Ed. Hoog. Mog. Landen soo ghenadiehlijck heeft gheopent. Ende sal 

uwer Ed. Hoog. Mog. benevolencie ende gonstighe aenneminghe vant 

selve werck onsen Broeder tot eene spoore zijn, om in sijnen goeden 

loop, met alien lust ende yver te continueren, ende uwe Ed. Hoog. 

Mog. metter tijt, door Godes Zeghen, noch meer ende overvloedigher 
vruchten van zijnen arbeydt te doen genieten. Daer toe wy den Al 

moghenden bidden sijne Ghenade te willen verleenen, ende uwer Ed. 

Hoog. Mog. Begieringhe, 

Ed. Hoog. ende Mog. Heeren, 

Hoe langhs hoe meer te zeghenen, ende met 

alderley prosperiteyt ende voorspoet te accumuleren. 

Uwer Ed. Hoog. Mog. alder-onderdanichste 

Dienaren ende ghetrouwe ondersaten, 

h. ende i. danckaerts. 



Naedemael tot noch toe seer veele soo mondelinghe als schriftelijcken 

gheruchten, door verscheydene plaetsen sijn uytghegheven ende ghedi 

vulgeert, niet alleen van den goeden standt des Christendoms in de quar 

tieren van Amboina, van de groote hoope ende ghedurighen aen-was 

van dien: Maer ook wederomme ter contrarien van eenighe Persoonen 

alle hoope daer van is verwurpen ende onwaerdich gheaeht, de predi 

catie des ghenaden bonts onder desen volcke, vermidts hare Duyvel 

sche superstitien ende indocilen aert te exerceren, ende dat wel voor 

nementlijck soo van d'een als van d'ander zijde, van Luyden, die daer 

van bevroede, wel de gheringste wetenschap hebben ghehadt. Soo hebbe 

voor-ghenomen met de hulpe van Godt, naer de kennisse die tot noch 

toe soo uyt eenige Missiven des Eerw. Leeraers d. caspari wiltens, 

als oock door eyghen ervindinghe tot noch toe met naerstighe onder 

soeckinghe hebbe konnen ghekrijghen, klaerlijck ende waerlijck t'ghene 

daer van is, als teghenwoordich voor ooghen te stellen, ende eerstelijck 

te spreecken van hare Heydensche superstitien, Nature oft Aert, Gene 

gentheyt, Huyshoudinghe, etc. Ende daer naer van de hoope ende ap 

parentie der Keformatie ende beternisse die daer soude moghen zijn, 

ofte naermaels ghegheven werden: Maer eer ick hier toe kome, moet 

men eerst weten van wat Volckeren wy alhier spreecken, door dien 

oock eenighe onder de ghehoorsaemheyt van 't Kasteel Amboina sorte 

rende, noch gheheel Heydensch zijn, (dat is, den naem van Christen 

noch niet en voeren, ofte oyt ghevoert en hebben) ende andere gantsch 

Moors ofte Mahometiscji. Ick sal wel int generael spreecken, ende kor 

telick aenroeren van barer aller Heydensche superstitien, Nature oft Aert, 
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Genegentheijt, Huyshoudinghe, etc. Maer nochtans principalijck sal ick 

tracteren van de ghene, die alreede den Christen-naem hebben aenghe 

daen, soo van der Portughijsen, als van onser tijden, tsedert Kasteel is 

verovert, ende wy eenen voet opt Land hebben ghekreghen. 

Om dan een inganck te maecken, soo staet aen te mercken, dat al 

de Amboinesen van outs Heydensch zijn gheweest, doch sijn eenighe 

daer van met lanckheyt van tijden tot het Moorsdom ghebracht, Tar 

natanen, Javanen, als andere Natien, die in hare plaetsen hebben ver 

keert, ende met de Naghelen ghenegotieert. Eenige oock zijn tsedert 

d'aenkomste van de Portughijsen alhier door haer, tot het Christendom 

(indien men het Pausdom dat hier gheweest is, alsoo mach noemen) 

ghebracht , als oock tsedert de veroveringhe van 5t Kasteel bij onse Na 

tie, die mede een goet deel daer by hebben ghedaen, van de welcke 

ick oock voornementlijcken spreeckende van de hoope der Reformatie ende 

beternisse, sal handelen. 

De Amboinesen sijnde dan als gheseyt is, van outs gantsch vervreemt 

gheweest van de kennisse Gods, ende hebben in 5t ghenerael (gelijck als 

noch den meesten hoop doen) gedient den Duyvel, ofte veel met (meer) 

de Duyvelen, want daer van gelijck wy Orden, Graden ofte Trappen 

stellen, ende een yder Negrije, Dorp ofte plaetse, (ghelijck wij stracx 

seggen sullen) sijnen eyghen ende bijsonderen Duyvel heeft, maer fonda 

mentele ende rechte kennisse der Duyvelen en hebben sij gantsch niet, 

sij en weten eyghentlijck niet wat eenen Duyvel is, ofte van waer hij 

eyghentlijck sijnen oorspronck heeft, maer sy dienen yets, dat zich seyt 

af-komstich te wesen van de Locht, ende van sich gheeft ofte sich be 

roemt, soodanich ofte soodanich van macht ofte vermoghen te zijn, waer 

omme oock eenighe voor een van de principaelste Duyvelen houden, 

dien sij noemen Lanithe, dat is Locht: Sij hebben int ghenerael eenen 

oppersten Duyvel, dien sij noemen LentMla, dat is groote Locht, de 

sen dienen sy wel eenigherleye wijse int ghemeen, als oock den twee 

den Duyvel die sij noemen Taulay, ende anderen meer, die sy grooter 

vermoghen toe-sehrijven: Maer niet te min soo heeft een yeder Negrije, 

Dorpe oft plaetse, jae elck gheslachte sijnen bysonderen Duyvel, die 

sij gheneralijck noemen Nito, 3t welck eyghentlijck beteyckent eenen 
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quaden Gheest, want desen naem eyghenen sy ook toe eenighe af-ghe 

storvene mensehen,. die eenighe Moorderijen, Tooverijen, ofte andere dier 

ghelijcke boosheden hebben ghepleeeht, welekers gheesten ofte ghedaen 

ten sy meynen, dat naemaels wandelen. Desen Nito noemen sy mede 

haren Turn, Heere ende Meester, ende wel ten reehten, vermidts de groote 

slavernije, vreese ende subjectie, daer mede sy aen hem srjn verphcht 
ende ghebonden, als vorders sullen aenwijsen. 

Als den Duyvel haer ghewoonlijeker-wrjse veirschijnt, (dat selden ghe 

beurt) om van haer ghedient te werdea, ofte om haer yets te belasten 

ofte raet erghens in te gheven, soo en versehijnt hij haer ordinaerlijek 

niet in eenighe gbedaente, als van Kaffijr, Hondt, Serpent > ofte dier 

ghelijke,, ghelijck sy seggen, dat hy wel somwijlen aen eenighe versche 

nen is, maer hy verkiest daertoe seeckere Persoonen daer hij inne ver 

sehijnt, ende als dan door deselve spraeek ende antwoorde verleent, (als 

onder anderen mede soo men seght, in de drie Koninghen deses Eylandts, 

namelijck Eossiniven, Soijen ende Kielangh. 

Als sy hem willen roepen om haer te dienen, ofte raet erghens inne 

te vraghen, dat gheschiet ghemeenlijck in de vergaderinghe van veelen* 

ende dat op naervolghende wijse: Sy hebben een seecker Tyfa ofte 

trommeltgen, als daertoe geconsaereert, op het welcke sy een tijt langh 

trommelen, daer bij ontstekende eenighe kaerssen ofte licbten, endeghe 

bruycken daertoe eenighe belesinghen, mommelinghen van woorden ofte 

andere grillen, my niet alle bekent, doeh eer sulcx alks geschiedt, soo 

hebben sy ghemeenlijck yets ghereet van eeten, drincken ende andere 

snuysterijen, die den persoon daer hy inne versehijnt, eerst voorgheset 

werden, om sijnen balch daer mede op te vullen* ende dat ghedaen 

zijnde, soo wert de reste uytghedeelt aen de ghene die daer omme ofte 

omtrent sitten. 

Ende dese eerbiedinghe doen sy hem meesfc aen in alle andere din 

ghen, al ist saecke dat hy haer juyst alst gheseytis, niet en versehijnt, 

ghelijck als sy sullen Mtsjaren ofte raet houden, yets timmeren ofte 

bouwen, Thuynen maecken, planten ofte sayen,, ende soo voorts: In 

voeghen dat sij niet eenen boom sullen aenvanghen te Tijfferen9 ofte 

approprieren om te doen loopen, ofte sullen hem yets eerst toe-bren 
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ghen om te verbidden, hare dinghen niet schadelijck ofte hinderlijek te 

willen sijn, daar by dan voegende een Mattacau ofte teycken van be 

sweeringhe (meyne van den Duyvel inghestelt) ten eynde niemandt de 

handt daer aen soude slaen om te beschadighen, 'twelk oock van haer 

in groote estime wort ghehouden, ende sonder groote vreese niet en sal 

aenghetast werden. 

Sy hebben int ghemeen een plaetse in haer huys, daer sij hem Kaers 

sen ende andere lichten aensteecken, ende eeten ende drincken voor 

setten, ende hier ist dat sy hem meest dienen, als hy haer niet ordi 

naris ofte ghewoonlijcker-wijse als gheseyt is, en verschijnt, ende dat 

eeten sy daer nae selven op, als sy het hem alsoo hebben geconsacreert 

ofte opgheoffert, latende onderwijlen altijts te dier plaetse t'sijner eeren 

wat staen, ghelijck verscheydene reysen met eygen ooghen hebbe ghe 

sien ende bevonden. 

Sy hebben eenighe kostelijckheyt in haer huysen, (meest bestaende 

in cierlijcke kleden ende Gout) yeghelijck naer sijn vermoghen, ende 

meestencleel van hare Yoor-ouderen herghekomen, 'twelck altijts komt 

op de nae-komelinghen, ende hem ghedurich toeghe-eijghent is ende 

blijft, ende oversulcx niet en mach vervreemt werden, want 't selfde 

is ghelijck als een teecken des verbondts tusschen hem ende haer, daer 

omme sy 'tselfde in groote extime sijn houdende. 

Inder daet soo heeft den Duyvel groote macht over haer, ende sy 

vreesen hem uytermaten seer, door't quaet, schade ende plaghen, die 

hy haer aenbrenght, want sy en meynen niet datter yets quaets kan ghe 

gheschieden ofte haer toe-komen, sonder ofte door hem, daeromme soo 

bidden sij hem, dat hy haer gheen hinder en doe noch beschadight, 

noch ramp ofte ongheval toe en sende: Alst haer erghens in qualick 

gaet, soo sijnse seer begaen om hem wederomme te versoenen, ende te 

vreden te stellen, waeromme sy seer strenghelijck observeren ende trach 

ten naer te komen, het ghene hy haer soude moghen ghebieden ende 

opleggen, hoewel het selve dickwijlen soodanich is, dattet haer onmo 

ghelijck is te achter-volgen: Ghelijck wanneer hy van haer eyst eenich 

extra-ordinaris eeten ende drincken, dat te mets op't geheele Landt van 

Amboina niet en is te krijghen, ende soo voorts; doch hier mede en sijn 
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sy dan niet vry, maer moeten dan dat boeten op eenighe andere wijse, 

die hy haer soude mogen voorschrijven. Ondertusschen vreesen sy groote 

straffen, sieckten ende plaghen, om dat sy het eerst opgeleyde niet en 

hebben volbraeht. Waer bij dan den Duyvel seer fijn sijn personagie" 

weet te speelen, om dese arme luyden in dese hare vreese ende blint 

heyt te honden, want ist saecke onderwijlen yemandt sieck wert, oft 

komt te sterven, soo maeckt hy haer diets, dat hy het selfde ghedaen 

heeft, op haer vergramt zijnde, om dat sy achter-stallich sijn geweest, 

int ghene hy haer soude moghen opgheleyt hebben, ofte hem niet eere 

ende dienst ghenoech bewesen, het welcke sy arme menschen oock seer 

lichtelijck aennemen ende ghelooven, (door vreese voorn. die sy hebben 

van hem, in voeghen, dat ist saecke eenighen persoon in d'een oft 

d'ander Huysghesinde komt sieck te zijn, soo belooven sij hem een kint 

ofte ander persoon tot sijnen dienste, indien den patient sijne voorighe 

ghesontheyt wederomme mach recupereren, het welcke door hulpe Van 

Godt, (daer sy wel minst van houden) gheschiedende, soo koopen sy 
eene Slave, al souden sy oock alle haer middelen daertoe aenlegghen, 
dewelcke hem daer nae als toe-gheeyghent is, ende blijft, om ghedurich 
in sijnen dienst ghebruyckt te werden, ende ist saecke daer benevens 

dat de uytkomste contrarie is, ofte dat den krancken persoon komt te 

over-lijden, soo seght hy sulcx gheschiet te zijn, omdat sy hem met 

minder eerbiedinghe, respect ende vreese hebben ghedient, in somma 

hy weet altijts sijn personagie onder dese blinde menschen soo wel te 

speelen, dat hy groote authoriteyt, aensien ende vermoghen by haer 

heeft). 

Boven al 't ghene gheseyt is, doen sy hem noch veel andere din 

ghen ter eeren, jae erkennen hem meest in alle hare actien, als in hare 

Bruyloften, Feesten, vrolijcke Maeltijden, ende soo voorts. Sy maken 

somwijlen voor hem eenighe Lego Lego, dat is, ronde dansen, met 

singhen, springhen, ende andere vrolickheden meer te bedrijven, ende 

dat somwijlen twee ofte drie weeeken over eenen boecht, soo wel by 
nachte als by daghe. 

Sy hebben oock een manier van besnijdinghe, die niet en kan ver 

nemen, waer dat sijnen oorspronck van daen heeft, hebbe dit wel hoo 
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ren seggen, dat de Vrouwen met gheen Mannen en souden willen con 

verseren, indien sy niet eerst waren besneden, maer noyt daer van ge 

boort eenige andere redenen. Dese besnijdinge gesehiet aBeen aen de 

Knechtgens, ende dat als sy omtrent 11, 12 a. 13 jaren out zijn. Sy 

en gescbiet niet op de wijse van de Moren ofte Mahumetanen, maer 

heel anders, want daer de Moren het gantsehe voor-velleken des scha 

melheyt wech nemen, soo en spb'jten sy maer het bovenste van dien, 

met een seecker Rietghen daer toe geapproprieert. Ick meyne dat dese 

superstitie oock van hare Duyvelen is inghestelt, ende dat tot een see 

cker eynde, maer en kam daer van eyghentlijck niet spreecken, vermidts 

sy het al te verborghen houden, ghelijck oock meest alle anderen su 

perstitien, die sij in de Duyvels dienst sijn ghebruyckende. 

Onder de superstitieuse Ceremonien die sy ghebruyeken int trouwen, 

siijn sy hem mede ghedachtich, ende gheven ofte doen hem yets ter 

eeren: Haer trouwen gaet seer seltsaem toe, ende wert seer licht we 

deromme ghebroocken, de ghemeene wijse daer van is dese, als twee 

persooDen Dnderhandelt zijn, soo komt eerst den Vader van de Bruyde 

gom ofte yemandt van sijnent weghen, ende presenteert eenighe giften 

<als Grongen, Kleeden, ende andere dinghen die de Ouderen van de 

Boohter op haer isouden mogen ghestelt hebben. Dese giften ghegheven 

zijnde, soo koaaa/t wederom den Vader van de Bruydt, ofte yemandt in 

sijne plaetse, ende gheeft eene Maeltijt ofte slemperije-, daer by danghe 

trommelt, ghebommelt, ende andere grillen meer bedreven werden, ende 

hier mede is het Huwelijek vast, maer wert even licht wederom ge 

broocken ende vernieticht. Want soo wanneer de Vrou met haren Man 

eenich verschil ofte questie krijcht, al ist oock maer om een kleyne beu 

selinghe, ende wederomme gheven kan het goet dat op haer ghestelt 

ende ghegheven is, stortende <eenich water op de voeten van de Man, 

(daer mede sy te kennen gheven dat sy afgewasschen hebben aUe on 

reynicheyt, die op haer door de conversatie soude moghen ghekomen 

zijn) soo sijn sy als vooren, ende moghen de Man-nee wederom verla 

ten, werdende dan andermaels te vente gestelt voor den meestbiedende, 

in voeghen dat de ouderen veel eer hare kinderen verkoopen als uyt 

trouwen, dit recht dat competeert soo wel de Mannen als de Vrouwen, 
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sulcx datter sijn die wel twee ofte drie maels vertrouwt zijn, ende by 

verscheydene Kinderen hebben gheprocre-eert. 

Sy hebben een Forme van Eedt-sweeren ofte besweeringhe, (meyne 

vastelijck van de Duyvel oorspronckelijek) die sy noemen Mattacau (daar 

van boven een weynich is ghemelt)^ hier passen sy seer strenghelijck 

op, ende honden daer meer af als veele Christenen doen van eenen wet 

telijcken Eedt; dese geschiet int Eedt-sweeren op dese maniere, sy ne 

men eerst een kop met water, ende daer inne so werpen sy eenich Gont, 

Aerde, een Kogel van een Eoer ofte Musquet, doopende daer inne den 

Tromp van dien: Item de punt van een Hellebaert ofte Piek, ende oock 

een punt van een Swaert., Sabel ofte and ex gheweer. Dit alsoo toeghe 

stelt zijnde, soo gheven sij het naer eenighe mommelinghe van woor 

den, te drincken, den persoon die een Eedt moet sweeren ofte yets be 

looven: Te kennen ghevende, dat alles wat int water is gheweest, haer 

moet schenden ofte ombrenghen, soo sy niet en achtervolghen, ofte soo 

het de waerheyt niet is, dat sy sweeren ofte belooven. Immers dit 

moet gheschieden in den name van haren Lenthila, ofte oppersten Duy 

vel, ofte en is van gheener achtinghe. 

Daer sijn onder haer oock veele Zwangij (soo sy se noemen), dat is, 

Tovenaers en Vergiftighers, welcke sij uyttermate seer haten ende ver 

volghen, want soo sy maer simpelijck daer van op yemandt suspitie heb 

ben, dooden den selven seer lichtelijck, ende sijn gantsche gheslachte 

wert daeromme suspect ghihouden, ende niemandt mach daer aen trou 

wen met eeren, soo langhe dese suspitie is durende. Noyt en hebbe 

ghesien ofte met waer bewijs ghehoort eenige van hare actien, maer 

wel dickwijlen van de Vergiftigers {die men door alle dese Orientsche 

quartieren vele vint), weleke hier niet en ontbreecken, maer Godt be 

tert, niet als al te veel en zijn. Ick late my voorstaen dat syder dit 

Volcxken mede meynen, nochtans hebbe verstaen dat eenighe, soo wan 

neer yemandt haer komt af te sterven, des nachts met Schilt ende Swaert 

daer by waecken, door vreese dat de Zwangij des nachts het herte der 

overledene souden komen stelen, ende 't selfde op eeten, ghelijek sy 

seggen dat wel somwijlen aen eenighe persoonen geschiet is, doch ik 

achte dat te wesen fabulen, die haer den Nito heeft diets ghemaeckt. 
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Ende dit is 't ghene my dochte kortelijck te seggen, van hare Duy 

vellarijen ende Heydensche superstitien, welcker noch veele meer zijn 

ten deele mij bekent, maer hebbe alleenlijck de bovenghemelde als prin 

cipaelste hier willen voorstellen, om wijders mede een weijnich te spree* 

cken, van harer aller nature ofte aert, gheneghentheyt, huyshoudin 

ghe, etc. 

De Amboinesen sijn van naturen een seer trouloos, vreesachtich ofte 

kleyn-hertich, bot, ende indocijl Volck, ende daer by oock gantsch niet 

curieus, ofte weet-gierich om yets te leeren ofte te ondersoecken, ghe 

lijck wel eenighe andere Orientsche Natien gheneghe zijn te doen. 

Seer trouloos sijn sy, ende dat in verscheyde dinghen, in hare be 

loften en sijn sy gantsch niet te gelooven, ofte en gelooven oock mal 

kanderen niet, jae en soude malkanderen niet een penningh betrouwen, 

ten waer daer seer goede vaste ende sufhsante borghe ghestelt ware, 

alle haer goederen ende middelen, die sy konnen, begraven sy in de 

Aerde, daer sy het dickwijlen soo langhe laten leggen, tot dat het 

gantsch verrottet ofte verdurven is, sulcx dat sy des Sondaechs in de 

Kercke gaende, ofte op eenighe Eeesten ofte Maeltijden komende, haer 

willende opproncken, soo moeten sy veeltijts de kleederen diese aen 't 

lijff doen sullen, uyt dien kostelijcken schat-kist der aerde gaen halen, 

ende van daer weder te huys komende, stracx wederom daer inne be 

graven: Want soo sy se daer buy ten lieten, souden datelijck meynen 

dat syse quijt waren, als syse niet in de Jiandt en hadden ofte voor 

haer ooghen en saghen. 

Sy sijn mede seer vreesachtich ofte kleyn-hertich, niet alleen hier 

inne dat sy ghelijck als andere Natien niet en dorven attenteren om 

bare vyanden, daer sy goede resistentie souden moghen af te verwach 

. ten hebben, af-breuck te doen, ofte die onder hare subjectie te bren 

ghen: Maar oock daer inne, dat ten ware haer den noot tot sulcx 

dronghe, sy deselve het hooft niet en souden derven bieden, om haer 

te resisteren ofte haer plaetsen te beschermen: Nochtans soo sijn sy seer 

gheneghen tot diefte ende rooverijen, maer als sy sulcx int werck stellen, 

soo bestaen sy het meest teghen die ghene, die sy wel weten dat haer niet 

veel tegenstants en konnen doen, ofte afbreuck wederomme toe-brenghen. 
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Tsedert oock de Mooren ende oock de Christen-Natie hier hebben 

verkeert, soo is te mets by haer wel yets gheattenteert, doch niet door 

haer eygben couragie, maer door hoope van goede bystandt van ande 

ren, die sy seer gaerne het spits laten afbijten, 'twelck ghedaen zijnde, 

soo derven sy seer stoutelijck op den verwonnen man houwen ende 

kerven, ghelijck ghemeenlijck der blooden aert is. 

Sijn oock seer bot ende onleersaem van aert, want men bevint niets 

onder haer van eenighe fraye hantwercken ofte konstighe dinghen, als 

alleenlijck het weven van eenighe kleetghens (een fatsoen van sacken, 

die onder en boven open zijn), die de Vrouwen om 't lijf draghen, 

ende die seer slechtelijck ghemaeckt: Andersins en gheloove ick niet, 

datter een Landt ofte plaetse is ter Werrlt, daer minder yets ghe 

maeckt wert, oock en hebben sy gantsch ghenen lust, gheneghent 

heyt ofte 't begrijp van yets te leeren, sulcx dat soo wanneer haer yet 

frays ofte curieus wert ghetoont, ofte yet sonderlinghs gheleert ofte 

vertelt, 't zij dan Politicq, Historisch, Mechanijcq, ofte hoe het oock 

wesen mach, sy nauwelijcx de pijne-waert en achten, om ter nauwer 

noot haer ooghen eens daer op te slaen. 

Ende ghelijck hier inne soo sijn sy oock meest in Eeligions saecken: 

Sy en hebben gantsch ghene tijt reeckeninghe, ofte en weten niets te 

seggen van voorighen tijden, anders als haer den Nito diets maeckt, 't 

welck soo heel wonder niet is, vermidts sy gantsch ghene schriftelijcke 

letteren ofte Characteren en hebben, om yets te beteeckenen, ghelijck 

wel de Arabijnen, Chinesen, Javanen, Maleyen ende andere Orientsche 

Natien doen, hares herten streeken al meest nae Visscherijen ende Cou 

bons ofte Tuynen, daer sy meest den gheheelen tijt in leggen en wroe 

ten, ende daer uyt soo leven sy meest: Want gantsch gheen trafijcke 

bij haer en wert bevonden, als van de Naghelen. Waeromme oock meest 

alle seer armelijck ende sober ghestelt zijn. Sy hebben seer slechte Huy 

singhen, ende weten haer seer armelijck te behelpen soo in eeten als in 

drincken, jae soo soberlijck dat het dickwils te verwonderen is, waer by 

sy het leven behouden, nochtans sijn door den bandt redelicke lijvighe 

ende wel ghestelde luyden van lichaem, tamelijck sterck ende dispoost, 
maer ghelijck boven gheseyt is, seer kleyn ende vreesachtich van herten. 

II. (VI.) 9 
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De Liefde ende affectie tusschen Man ende Vrouw, dunckt my dat heel 

kleyn is, maer sy draghen hare Kinderen int ghemeen een sonderlinghe 

gheneghentheyt ende liefde toe, jae voeden die soo verdorven op, dat 

veeleer slaghen van haer sonden verdraghen (ghelijck wel ghesien hebbe'), 
als dat syse eenen slach souden gheven. 

Boven 't ghene gheseyt is, soo bespeurtmen noch in haer een groote 

prophaniteyt ende irreligieusheyt van naturen, jae soo, datse van hare 

Duyvelen gantsch gheen werck en souden maecken, om die te dienen, 

ten waer sy soo seer van die wierden gheplaecht, ende voorts wijs ge 

maect, dat alle 't quaet dat haer overkomt, van haer is hercommende 

(als boven gheseyt is) ick en wil niet seggen datmen veel goets moet 

verwachten van 'smenschen nature die heel verdorven is, maer noch 

tans in alle Heydensche volckeren en speurt en bevintmen sulcke pro 

phaniteyt niet, als wel in de Amboinesen, waer by oock komt, dat de 

Duyvelen die sy dienen, haer uyt het hooft steecken, al wat sy van 

ons ofte andere souden moghen hooren, "tgene de religie ofte Gods dien 

sticheyt soude moghen betreffen. 

Ende dat sy int ghenerael op het kortste ghesproocken * van der Am 

boinesen Heydensche Superstitien, van hare nature ofte Aert, Ghene 

ghentheyt, Huyshoudinghe, etc. 

Sal nu voortgaen om te komen tot het principaelste ooghenmerck ende 

spreecken van de hoope der Beformatie, ende beternisse die tot noch 

toe ghegheven is, ofte naer teghenwoordighe apparentie voortaen in haer 

soude moghen ghegheven werden. 

Ick hebbe inden beginne gheseyt, datter eenighe Amboinesen sijn on 

der de ghehoorsaemheyt van het Kasteel sorterende, die noch gheheel 

Heydensch zijn (dat is, den naem van Christen noch niet en hebben 

beleden), ende andere heel Moors, van dese beyde soorten en sal ick 

hier niet veel spreecken, als wesende nae menschelijck oordeel, meest 

buy ten hoope en apparentie: De Heydenen, om dat, neffens haren Su 

perstitieusen bedorven aert (daer van ghesproocken hebbe) in haer niet 

en kan bespeuren eenighe leersaemheyt, eenighe nieuwsgiericheyt ofte 

eenighe curieusheyt om yets te weten: De Mooren ofte Mahumetanen 

om dat boven dies alles noch in haer bevinde soodanighe obstinaetheyt 
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ende hartneckicheijt, dat het een groot verwonderinghe by een yeder, 

die deserve bekent is verweckt. Doch en moetmen daerom den moet om 

haer te winnen niet gbebeel verliesen, overmidts, hoewel sulcx by den men 

sehen onmogheHjck scbijnt, nochtans alle dinck by Grodt mogelick is. 

Hier volgen in de oorspronkelijke uitgaaf eenige bescftouwingen over de 

gronden van Tiet versckil van superstitieusen ijver en religieusen ijver, die 

hier, als niets ter zake doende, worden overgeslagen. 

Boven dese nu ende boven de gbene, die nocb geheel Heydenseb zijn 

(dat is die nocb noyt den Christen-naem en bebben beleden), soo zijn 

der oock nocb eenighe andere, ende dat al in redelijcke grooten ghe 

tale, die wat Christendoms soo van de Jesuyten ofte Portughijsen, als 

mede van ons sedert de veroveringhe van het Kasteel (die gheschiet is in 

den Jare 1605.) hebben aenghenomen, ende meest tot noch toe (immers 

uijtterlyck) hebben behouden, waer van voornementlijck ghelijck als ghe 

seyt hebbe, hier sal tracteren. 

Onder de Dorpen die voor eenighen tijdt hare onde woonplaetse heb 

ben moeten verlaten, ende aent Kasteel komen woonen (sijnde omtrent 

13. a. 14. in ghetale) soo isser een van 60. a. 70. Huysghesinnen, 

ghenaemt Hativa, dese Hativers hebben over vele Jaren (vry wat ster 

cker zijnde als nu) de nae by gheleghene Mooren ofte Mahumetanen, 

hoewel meene grootelijck tegben haren danck (vermidts hare blooheyt ende 

kleynherticheyt, als gheseyt is) ghemaeckt tot hare doodt vyanden, soo 

datse gheen heul ofte toeverlaet en mochten hebben als in de wapenen, 

(door de macht ende groote vilainije harer vyanden), om niet gantsch 

verdelcht ofte ten minsten tot lijf-eyghene Slaven ghemaeckt te werden. 

Daeromme aenmerckende dat sy wel de swackste waren, soo hebben sy 

haer vast ghemaeckt met de Portughijsen, die doen alrede in heftighe 

Oorloghe met de selfde Mooren waren gheraeckt, ende niet schoonder 

en sochten, als eenen soo goeden voet opt Eylandt te krijghen, met 

toeval van soo vele desperate, ende daeromme ghetrouwe Swarten, 

hoe de verbitterheyt der Mooren grooter, ende de hoope van versoe 

ninghe minder wiert, hoe dese Hativers meerder ghenootsaeckt wierden, 

de Portughijsen aen te kleven, ende niet alleen ghetrouwer, maer oock 

subjecter wierden. 

9* 
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Vele andere Dc-rpen sijn de Portughijsen daer na oock toegevallen, 
maer ghene die de Mooren soo hadden ghestoort, ofte die de Oorloghe 
soo heftich tegen haer voerden, ende de Portughijsen soo trouw bleven. 

Maer vermidts de Portughijsen haren voet soo vast opt Eylandt niet en 

hadden ghevestet, soo sijn sijse somwijlen wel wederomme afghevallen, 
ende hebbense oock bestreden, hier door hebben de Portughijsen de Ha 

tivers wat meerder dorven nae haer handt setten, ende wat meerder 

authoriteyts ende dwancks over haer ghebruycken. 

Ende dit mede int stuck van de Eeligie, sy deden haer leeren eenighe 

ghebeden, ende andere dinghen den Gods-dienst concernerende (hoewel 
daer onder seer vele van hare Superstitien ende traditien liepen), ver 

biedende dat niemandt eenighe Duyvels en soude dienen, ende 'tselfde 

nae vermoghen belettende. Aldus hebben die van Hativa wat Christen 

doms aenghenomen, meer als andere Dorpen, die uyt minder noot ende 

met minder yver, de Portughijsen waren aenhanghende, ende derhalven 

soo veel dwancks niet en souden hebben willen verdraghen. 
Nu dese Hativers soo wat Christelijckheyts, door desen middel van 

de Portughijsen gheleert hebbende, en hebben op haer vertreck 'tselfde 

niet alles verworpen, maer sijn vry wat slapper ende nalatigher daer 

inne gheworden, door 't ophouden van den dwanck, die de Portugijsen 
over haer hadden ghebfuyckt, ende sijn wederomme meer tot haer Duy 

vellarije vervallen, want de Portugijsen daer seer scherpe achtinghe op 
namen, ende die sy daer op bevonden swaerlijck straften, daerom syse 
ten deele doch niet ten gheheele en verlieten. 

De Portugijsen en hebben onderwijlen oock niet gherustet, alle mo 

ghelijcke middelen int werck te stellen op d'andere Dorpen, eenichsins 

onder haer ghehoorsaemheyt staende, ende voornamentlijck in de ghene 
die hier ontrent 't Kasteel sijn liggende, onder welcke wel eenighe, 
doch heel weynighe zijn, die neffens die van Hativa moghen gheree 
ckent ofte vergeleecken werden. 

Het staet aen te mercken, hoe verre, soo dese als oock de Hativers 

int Christendom hebben toeghenomen , namentlijck niet veel verder als 

tsamen met des Duyvels dienst kan bestaen: Sy hebben gheen ofte im 

mers seer weynich Gods-dienst gepleecht, meerder als des Duyvels dien 
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sten kan toelaten: Want hoe het de Portugijsen verboden, ende hoe 

de Jesuyten toesaghen, soo en hebben sy nochtans niet gantsch en gaer 

naer gelaten hare Duyvelen te dienen: Want sij dedent heymelick in 

haer Huysen, Tuynen ende Bosschen, ende in dien deele en souden sy 

malkanderen niet beklapt hebben, hoe vyandelijck sy malkanderen oock 

mochten wesen, daer sy nu 'tselfde wel by ons hert ghedronghen 

zijnde, derven bekennen, doch niet gaerne, seggende altijt, dat hare 

Dansinghen, Bancketeren, ende andere hare grillen boven ghemelt, el 

ders om gheschieden, ende dat 'tgunt sy doen yets anders is. Immers 

boven dit aHes, soo meyne evenwel datter doch eenighe zijn, die den 

dienst des Duyvels gantsch hebben verlaten, rnaer hoedanighe ofte veel 

en kan niet seeckerlijck weten, maer vertrouwe door hulpe van Godt, 

dat daer van tsijnder tijt beter ghetuyghenisse sal konnen gheven, over 

mits nu redelijcker-wijse tot de kennisse der tale ghekomen zijnde, wat 

beter 'tstuck des Gods-dienst hoope by der handt te nemen, ende wat 

dieper daer inne te treden, als tot noch toe wel hebbe konnen doen, 

ofte moghelijck ghedaen is, wel verstaende, by soo verre de loffelijcke 

hanthavinghe van de Hr. Vice, Gr. harman van speult, int uytvoe 

ren van dien mach ghenieten, ghelijck als tot noch toe sedert sijn Edts. 

Gouverne hebbe ghedaen, daer aen, Godt ten voorsten niet en twijffele. 

Behalven dese naturele Amboinesen, soo sijnder ook ettelijcke vreem 

delinghen van dewelcke (als ten deele onderrechtinghe aenghenomen heb 

bende) yets wat meer te houden is. De Portugijsen hebben gheleden 

meer als veertich Jaren al hier gebracht ettelijcke Huysghesinnen, ghe 

naemt Mardecas (dat is vrye luyden), brachten deselve wt de Molucos 

ende van by noorden de Molucos, ende sy ofte haer kinderen sijn hier 

als noch aent Kasteel woonachtich, omtrent de 40. a. 50 Huysghesinnen 

sterck zijnde. 

Dese Mardecas hebben in hare jeucht vele in de huysen van de Por 

tugijsen, ende oock van de Jesuyten ghedient, tot datse volwassen 

sijn gheworden, ofte ten minsten daghelijcx daer inne verkeert, haer al 

tijt aenclevende, haer tale leerende, haren aert wel aennemende, ende 

sich wel nae hare manieren voeghende ende ghewennende. In dese is 

soo redelijck oock wat wetensehap, wat lust ende liefde tot het Chris 
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tendom, als veel vande Portugijsen daer toe ghehouden zijnde, ende dit 

volck, hoewel eertijts oock meest alle Heydenen zijn gheweest, en die 

nen als nu den Duyvel niet, gelijck de Amboinesen doen, ten waer 

saecke daer eenigbe waren die met Amboineesche Vrouwen gbetrout zijn, 

ende haer daer toe laeten verleyden ofte haer kinderen, door toedoen 

van de Ouderen der Vrouwen aenraden, immers soo en is sulcx niet wel 

bewust, ende men bespeurt in dese Mardecas eenen gantsch anderen aert 

ende nature als wel in de ghemeene Amboinesen. 

Neffens dese Mardecas, soo woonen hier oock omtrent't Kasteel noch 

eenigbe Chinesen, vande welcke wel sommighe op ende afvaren, met 

joncken ende ander vaertuych, om te trafljcqueren ende hare Koopman 

schap te doen, ende oock somwijlen wel een ofte twee vertrecken nae 

China ofte andere quartieren: Maer houden meest alle haer vaste resi 

dence alhier op Amboina, haer behelpende met coopen vercoopen, Hout 

sagen, Steen ofte Pannebacken, Visschen ende soo voorts. Dese Chine 

sen is mede een volck dat seer Heydensch is en Heydensche Superstitien 

exerceert, maer nochtans soo en kan in haer sulcken openbaren Duyvels 

dienst niet bespeuren, als wel in onse voornoemde Amboinesen, die sy 
in leergiericheyt, curieusheyt, dociliteyt, oordeel ende verstandt verre 

overtreffen, ghelijck een yeder die eenichsins de Historien van China ghe 
lesen heeft, over-weghende het ghene boven van onse Amboinesen hebbe 

gheseyt, lichtelijck sal konnen oordeelen. 

Nu van dese Chinesen sijnder omtrent 5. a. 6. die onlangs noch 

gheen jaer gheleden, het Christendom hebben aenghenomen, naerdat sy 
van eenighen tijt lanck in de Christelijcke Eeligie waren onderwesen, 

ende nae de mate harer kennisse, volghens de loffelijcke ordre onser 

Christelijcke Kercke, belijdenisse des gheloofs hadden ghedaen, als mede 

haer Vrouwen, die sy te ghelijck met hare Kinderen (naer dat sy wet 

telijck waren ghetrout), hebben laten doopen, het is seer apparent dat 

dese voorighe metter tijt noch een goet deel sullen toevallen, want soo 

't schijnt, alle 't ghene sy van den gront onser Eeligie souden moghen 

verstaen, (dat als noch niet veel en is) daer sijnse seer toe gheneghen, 
om andere dat mede in te drucken, die oock seer willichlijck (volghende 

bare curieusheyt ende leergiericheyt van naturen) de ooren te luyster 
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leggen, ende voornementlijck als snlcx van haer eyghe Natie wort ghe 

seyt: Die tegenwoordich hier vast resideren, sijn omtrent veertich Huys 

ghesinnen sterek, ende sullen moghelijck metter tijt noch vry wat aen 

wassen ende vermeerderen. 

Het laet sich uyterlijck aensien, als of onder onse Amboinesen, ende 

de vreemde Christenen boven ghenaemt wat yvers soude zijn, in som 

mighe meer, in sommighe min, maer evenwel en is desen yver soo sterck 

niet dat deselve eenighe bysondere ofte remarcable werckinghe veroor 

saeckt, hy en is niet sufnsant, om haer te prickelen dat sy ordinaris 

ter kercken komen, ofte van eenighe Eeligions poincten, redenen ende 

bescheyt pooghen te weten, ofte daer mede seer beholpen zijn, datmen 

haer kome aenspreecken, van materien des gheloofs, deselve en is tot 

noch toe oock niet machtich gheweest, de oude ende middel-jarighe 
te drijven, datse de jonghen yet souden hebben onderwesen (immers 
van 't weynighe datse souden mogen hebben begrepen), oft eenighe 

ghebeden gheleert. Maer sy hebben meest de jeucht laten opwassen, 

ende tot hare modinghe jaren komen, sonder eenighe kennisse van Ee 

ligie. Deselve yver en heeft haer oock qualijck konnen beweghen, hare 

kinderen wat te missen ofte te ontberen, uyt hare Hoven ofte Vischprau 

wen, op dat sy by ons yets wat souden werden gheleert. Het wil uyt 

terlijck wat wesen, maer het en is inder daet soo veel niet, als het 

hem wel laet aensien. Ende te desen regarde moet ick antwoorden op 
5t ghene soude moghen ghevraecht werden, namentlijck. 
Waeromme dan verseheydene persoonen, die in Amboina geweest wa 

ren, te huys int Yader-landt komende, soo veel hebben weten te seg 

gen vande liefde ende affeetie, die de Amboinesen hadden tot het 

Christendom. 

Ick meyne dat sy daer door bedrooghen ende gheabuseert zijn ghe 

weest, om dat de Amboinesen die meest met gheveynstheyt ende ghe 
maeckt samblant spraecken, redenen ende propoosten, die de onsen niet 

anders en verstonden, als ter goeder trouwen ende meyninghe, wanneer 

dese lay den weten hoe yemandt sijn ghevoelen is van een saecke, ende 

wat hy prijst ofte laeckt, wat sijn raden ofte ontraeden is, soo sullen 

sy als dan, soo veele als moghelijck is, hare propoosten accommoderen 
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ende formeren, nae sijn herte ende gemoet, met de meeste samblant 

ghelaet ende ghemaeckte verklaringhe van haer herte, als sy konnen 

ende gheleert hebben: Houdende de geek inde mouwe, ende gelijck als 

eenen de kappe vullende. Dit is veelen van de onsen wedervaren, ende 

voornementlijek, terwijl by onse Natie gheen exereitie van de Eeligie 
int Maleys en gheschiede, die 'tselfde eenighe 'thuys opt alderschoonste 

hebben komen vertellen. Daer naer heeftet beter ghebleecken wat van 

de saecke was, ende en hebben die protestatien soo gheen plaets meer 

ghehadt. Nochtans soo sijnder noch al eenighe van haer in den be 

ginne bedrooghen gheweest, eer sy tot rechte kennisse van hare actien 

en aert quamen: Als onder anderen den e. casparus wiltens Predi 

cant die mede de Maleysche predicatie eenighe tijt lanck hier heeft ghe 

exerceert, welckens ghevoelen ende woorden hier in meest hebbe ghe 

volcht, deselve hier eerst ghekomen zijnde, ende met eenighe wat con 

versatie houdende, schrijft dat hy sulcke eerbiedinghe ende teeckenen 

van aengenaemheyt heeft ontfanghen, dat hyder sich grootelijcx in ver 

heuchde, sy presen ende verheven grootelijcx sijn begin, ende streecken 

hem als Hoonich om den mont, ende dit deden sy des te vrijmoedigher, 
om dat sy meynden dat hy korts wederomme soude vertrecken, vermits 

op andere plaetse als in Amboina was ghedestineert. 't Selfde hebbe 

oock bevonden in mijnen eyghen persoon, want soo haest den voet opt 
Landt hadde gheset, hebbe datelijck soodanighe eerbiedinghe ende re 

spect tegens my, ende dat oock vande Principaelste bespeurt, dat in 

twijfiel begonde te trecken, het ghene voor dien van mijn Collega voor 

noemt, ende andere dies aengaende hadde verstaen. Ick en wil haer 

in dien ghevalle niet toeschrijven eenige habiliteyt ofte cunste (want 
sulcx soude strijden tegen het ghene voor desen van haer hebbe ghe 

seyt) oock vertrouwe ick wel soo veel van de broose verdorvene wer 

relt ende haren handel te weten, dat my niet soo lichtelijck en sal la 

ten seduceren, ende wat op de mouwe binden,'voornementlijek van sulck 

een weteloos ende herseloos volck. Maer dit is het dat men een nieu 

weling zijnde, onder dese 4luyden, op sulcx niet verdacht en is, ende 

haer voor te slecht ende oprecht aensiet. 

Dit is het ghene ick teghenwoordich voorghenomen hadde voor ooghen 
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te stellen vande standt des Christendoms, int quartier van Amboina 

staende, onder de ghehoorsaemheydt vant Kasteel, sommighe plaetsen 
meer sommighe min, etc. 

Sal nn vorders (als gheseyt hebbe) vermanen van de hoope ende apa 

rentie dieder soude moghen wesen ofte niet wesen, van eenighe Eefor 

matie ende beternisse. 

De hoope ende apparentie van eenighe Beformatie ende beternisse, die 

der soude moghen wesen onder de ghene die noch heel Heydensch sijn, 

kanmen seer lichtelijck afmeten, waerinne dat bestaende is, want om 

andere exempelen .voor by te gaen, soo hebben ons dat de Portughijsen 

ghenoechsaem gheleert, doense de Hativers ende Mardecas, soo verre 

(als geseyt is) tot het Christendom hebben ghebracht. Sy bestaet in 

enckelen authoriteyt, vreese ende ontsach, want nademael boven hare 

onwetentheyt, haren aert oock soodanich is, als ick boven hebbe ghe 

schreven, soo moet eenighe authoriteyt, vreese ende ontsach ten eersten 

wesen, in de plaetse van leersaemheyt, curieusheyt ende nieuwsgieri 

cheyt om yet te weten. Ten anderen moetmen overwinnen, die groote 

Prophaniteyt ende Irreligieusheyt diese hebben van naturen. Ten der 

den, verdoven, dempen ofte versmooren, die teghenheyt ende afkeeri 

cheyt diese hebben vande Christelijcke Beligie. Ende ten vierden aenra 

den, teghen der Duyvelen ontraden, jae ghebieden tegen haer verbieden. 

De hoope ende apparentie van Beformatie ende beternisse onder de 

andere soorte, en is oock anders nergens in bestaende, dan datmen de 

voortganck ende het toe-nemen soecke int ghene dat de beginselen heeft 

ghewrocht, want naedemael den yver noch in haer soo groot niet en is, 

dat hy eenige bysondere werckinge veroorsaecke, soo moet de authori 

teyt ende 'tontsach daer voor strecken ende dat vervullen, ende dit 

dunckt mij de principaelste hoope te wesen, die tegenwoordich apparent 

is. Of dese remedie nu op Amboina soude moghen int werck ghestelt 

werden, ende plaetse grijpen, dat en wil ick niet debateren, vermits sulcx 

meest den Politijcken is competerende, doch wat de Amboinesen, daer 

wy hier van spreecken souden konnen doen, sonder merckelijcke schade 

ofte verlet, daer van sal hier wat breeder aenwijsinghe doen. 

Eerstelijk soo soude wel de helft vande Amboinesen die aent Kasteel 
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woonen, des Sondaechs ghevoechlijcken konnen komen tot het ghehoor 
vande Predieatie, als sy maer den Sondach en wilden missen uyt haer 

werck, want haer meeste plaetsen daerse eertijts hebben moeten op 

breken om aen 't Kasteel te komen woonen, ende al waerse noch alle 

hare Plantagien, Hoven ende Tuynen hebben, die sijn soo dicht bij 't 

Kasteel gheleghen, datse in een korte poose sonden konnen thuys we 

sen, indiense begheerden, jae al ware het alle avont, ten waer sy door 

onweder ofte andere inconvenienten wierden verhindert. 

De ander helft en souden wel niet konnen bij-brenghen sonder ver 

suymenisse, want hare plaetsen sijn te verre ende te ongheleghen om 

t'elcken-reyse aent Kasteel te komen op den Saterdach, ende 'sMaan 

daechs weder nyt te tijgen, principalijck by stercken wint, ende in de 

ses reghen-maenden, die alhier boven maten vehement ende onstuy 

mich zijn. 

Belanghende de Mardekas ofte vreemdelinghen, die maecken eenighe 
Hoven dicht bij de handt, maer principalijck gheneren sich met Visschen, 

ende hoewel somtijts wel wat vande handt loopen, nochtans soo kon 

nen sy seer bequamelijck alle Sondaghen thuys wesen, ende thuys blij 
ven soo sy willen. 

Vorder de Dorpen vant Kasteel af geleghen op haren eygen gront, die 

hebben alle avont haer volck thuys, ghelijck het toegaet ten platten 
lande in ons Yader-landt, ende en hebben derhalven niet te pretenderen. 

Maer wy-luyden souden daer vinden een groot inconvenient, want 

neffens dien dat onse Natie sich seer qualijck soude konnen ordinaer 

lijck behelpen, ghelijck de Swarten doen met Papeda ofte Sagupap, Wor 

telen, Pruijt ende dierghelijcken, sonder weynighe andere toespijze, als 

te mets wat ghedroochde Vis, die haer oock selden ghenoech voor de 

neuse komt, soo is dit het principaelste, dat dit volck op de Dorpen 
seer weynich ghemeynschap is houdende met de vreemdelinghen, ende 

derhalven weynich ervaren is in de Maleysche tale, daer inne nochtans 

de onderwijsinghe soude moeten gheschieden, vermits niemandt van de 

selve oyt is gheweest, nochte oock teghenwoordich en is ervaren in de 

Maleysche tale, die daer ghesproocken wort, meyne dat deselve door 

naersticheyt wel soude zijn te leeren, maer dat moeste vry eenen goe 
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den tijt aenloopen, ende soude oock gheven een quade consequentie, 

als de onderwijsinghe daer inne alleenlijck gheschiede, want als dan de 

jeucht (daer van wel meyne dat de meeste hoope te verwachten is) haer 

seer qualijck souden willen begheven tot het leeren vande Maleysche 

tale, daer inne sy als noch niet als al te traech en zijn. 

Daer sijnder wel eenighe die door lanckheyt van tijden wat Maleys 

hebben gheleert, doch niet meer alsdat sy haer daer mede konnen behelpen. 

Maer dit alles op een zijde ghestelt, ende ghenomen dat dit al ginghe 
naer onsen wensch, soo en soude een Predicant niet meer konnen be 

dienen, als een Dorp van 70. 80 a. 90 Huysghesinnen ten hoochsten, 

want de Dorpen liggen te verre van malkanderen, om van d* een op 

ds ander te gaen, ende de weghen sijn soo quaet als weghen ter werrelt, 

klimmende Hemel-hooch, ende daelende af-grondt-diep, ende voornement 

lijck de ses reghen-maenden (daer van gheseyt is) en isset voor ons niet 

moghelijck de weghen te ghebruycken, want het schijnt by nae dat het 

Landt wech reghenen soude, met een gantsch onghesonde kouwe, waer 

door lichtelijck groote sieckten souden werden ghecauseert, etc. 

Of ende hoe sulcx als boven gheseyt is, in onse Amboinesen soude 

konnen te weghe ghebracht worden, door authoriteyt, vreese ende ont 

sach, daer van en wil ick hier niet discoureren, want als gheseyt hebbe 

sulcx laten willen voor de Politijcken, immers wil dit wel seggen, dat 

naer alle apparentie, die tot noch toe gheweest is, volkomentlijck is 

ghebleecken, dat meest alles wat oyt op Amboina int stuck des Gods 

dienste, ende d'aenwas van dien is verrichtet, principalijck door mid 

del ende hanthavinghe van desen ontsach gheschiedt is, ende voortaen 

sal moeten gheschieden tot dat sy sullen ghebracht zijn, tot de ware 

ende grondighe kennisse ende den rechten smaeck van de Christelijcke 

Religie, want soo langhe sy die ontberen, al waert oock al schoon 

saecke, dat sy tot 't voorn. soo verre door authoriteyt ghebracht wier 

den, om te doen 't ghene sy konnen: Soo soude evenwel het princi 

paelste daer noch niet zijn, te weten, een Christen hert ende ghemoet, 

dat sy swaerlijck van den Duyvel konnen aftrecken. ick wil seggen, dat 

het dan noch al niet meer soude zijn, als datse weten soude watmen 

doen moet, maer dat sy 't niet souden doen alst behoorden; hertelijck 
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berouw ende leetwesen te hebben van sonden; sich te verdemoedighen 
voor Godt Almachtich; een vernedert ghemoet; een verslaghen en ghe 
broocken herte, eenen vertsaechden gheest, ghetemde lusten, affecten ende 

gheneghentheyt te betrachten, vast gheloove, hoope, liefde, goedertie 

rentheyt, danckbaerheyt, oprechtheyt, vroomicheyt, Godtsalicheyt, ghe 

doochsaemheyt, lanckmoedicheyt, verghevinghe van misdaden, ende wat 

sulcx meer is van Christelijcke deuchden ende plichten, die in dese 

Amboinesen, in hare soo groote onwetenheyt, traecheyt ende Duyvella 

rije te vereyschen, meene dat seer qualijck kan ghedaen werden, ende 

int ghenerael gheseyt, ghelijck dit volck niet wel achter-docht en heeft, 
soo en hebbense oock soo veel affecten, gheneghentheden ende bewe 

ghentheden niet, als wy luyden wel doen. 't Is wel waer dat den 

Gheest Godes, die wercken wil door het suyvere ghepredickte Woordt, 

als door sijn eygen eenich ende ordinaris Instrument, alle dese dinghen 
wel kan overwinnen ende verbeteren, indien het Godt ghelieft sijn kracht 

te toonen. Maer de teeckenen in dese Amboinesen van Gods ghenade, 

sijn noch soo gheringh ende soo weynich, datmen die nauwelijcx en 

kan bespeuren alsmen haer ten rechten ondersoeckt ende doorgrondet: 

Daer schijnt ter contrarie te wesen over dit volck, een sonderlinghe 
vloeck Godes, want daer van de teeckenen seer overvloedelijck blijcken, 

'twelck hertelijck staet te beclaghen, ende Godt Almachtich van ons 

alleen te bidden, haer met sijne Salichmaeckende Ghenade ende kennisse 

hoe langher hoe meer te beghenadighen ende te stercken. 

Nopende de Chinesen die hier omtrent 5t Kasteel woonen, daer van 

boven hebben ghementioneert, daer van is te hebben vry een betere 

hoope, om tot de rechte kennisse ende smaeck der Christelijcke Eeligie 
te brenghen want die ghene die nu alreede ghechristent zijn, hebben 

meest voor soo veel uytterlijcken kan bespeuren, haer Heydensche Su 

perstitien verlaten, ende sonder dat sy eenichsins zijn geconstringeert, 

komen meest alle Sonnedaghen te kercken, ende nemen gaerne aen 't 

ghene men haer van de Christelijcke Eeligie leert, in voeghen dat sy 

betoonen eenighe liefde ende treck tot het Christendom te hebben. Bo 

ven dies alles gheseyt is, soo hebben sy oock een meerder leergierich 

heyt, curieusheyt, dociliteyt, oordeel ende verstandt, als wel onse ghe 
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seyde Amboinesen doen, ende konnen haer oock behelpen met schrijven, 

dat wel alleen in Characteren ofte Eiguren bestaet, maer konnen noch 

tans alles beqnamelijck daer mede uytdrucken ghelijck als wy met onse 

letteren doen, sulcx dat sy veel lichter ende met gheringher middelen tot 

de kennisse, smaecken ende verstandt, der Christelijcke Eeligie souden 

zijn te brenghen, als onse voornoemde Amboinesen, die sulcx alles zijn 

ontberende, het soude te wenschen wesen, ende soude dese saecke seer 

promoveren, dat yemandt van haer soo verre konde ghebracht werden, 

dat haer in hare moederlijcke tale konde onder-wijsen. Hebbe tot noch 

toe wel mijn vermoghen tot sulcx aengheleyt, maer en hebbe als noch 

niemandt onder het kleine hoopken, die het Christendom hebben aen 

ghenomen, konnen ghevinden die daer toe soude konnen ghebruycken, 

ende dat wel principalijck door 't belet van hare Coopmanschappen, 
daer mede sy haer met Vrouw ende kinderen ghedurichlijck moeten Er 

neren. Wat hier naer daer van werden wil, sal ons den tijt moeder 

der waerheyt moeten leeren. 

Eer ick kome tot een ghenerael besluyt van alles, soo moet ick noch 

eerst een weynich particulierlijck intreden te spreecken van de Amboi 

neesehe jeucht, die voor desen de Schoole hebben ghefrequenteert, ende 

als noch teghenwoordich frequenteren. 

De Schoole die is al van de veroveringhe des Kasteels (volgende de 

wijse ende beginselen der Portughijsen) begonnen ende opgherecht ghe 

weest, als nu eenighen aenwas als dan wederomme af-was grijpende, 

jae soo datse (en weten niet door wat versuymenisse) eenighe reyse gantsch 

te niet is gheweest, ghelijck sy oock noch was, doen ick hier eerst op 

Amboina quam resideren, wesende in den beginne des jaers 1618. sy 
was gheworden een Packhuys van Touwen, Seylen ende andere vodde 

rijen meer. 

Daer sijn voor dese gheweest eenighe jonghens (jeghenwoordich jonck 

ghesellen van omtrent 20. 22. 23. ende 24. jaren) die redelijck perfect 

ende wel hebben konnen lesen, ende oock een leesbare letter schrijven, 

sommighe meerder sommighe minder, ende dat in de Duytsche tale, 

daer inne de Schoole altijts is ghehouden gheweest. Dese jonghe ghe 
sellen hebben weynich nuts ofte profijts van leeren ghehadt, want noyt 
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en sijn erghens in ghebruyck gheweest, ghelijck de Ouderen dickwijls 

hebben weten te seggen, ende voorwenden als principaelste redenen 

waerom sy haer Kinderen t' huys hielden, ende niet en wilde laten 

School gaen, ende volghende haer traghen Amboineesehen aert, soo en 

hebben sy oock haer selven ofte malkanderen ghenen prickel ofte spoor 

gegeven, om te continueren in haer leeren, ofte ten minsten om te ont 

houden het ghene sy souden hebben moghen gheleert, ofte malkanderen 

door Missiven ofte andersins te oeffenen, in voeghen dat sy meest al 

hebben vergheten, 't ghene sy tot dien tijt toe hadden gheleert: Ende 

dat dies te meer, door dien sy nu mede inde Bosschen ende Hoven 

moesten gaen, om haren kost te soecken; sonder twijffel waert saecke, 

de goede handt aen dese jonckghesellen ghehouden hadde gheweest, 
daer soude vry wat goets van gheweest hebben te verwachten, ghelijck 

sulcx door daghelijcxsche ervindinghe, ten deele selfs al hebbe bevonden 

als datelijck sal aanwijsen. 

Den Eerw. casparus wiltens, mijn Collega voorn. sal. mem. die 

heeft de hoope daer van seer kleyn ende ghermgh voor-ghedraghen, 
ende dat voornementlick door de swaricheyt van de Duytsche tale, daer 

van hy meende datse noyt seven woorden te deghen souden leeren ver 

staen: Wat hem tot dese kleyne hoope heeft bewoghen ende soo seer 

ghediscouragieert, is my onbewust, ten ware de consideration van hare 

botticheyt ende onleersaemheyt, daer hy ten hoochsten af heeft ghede 

spereert, sonder dat hy nochtans oyt heeft by de handt genomen, te 

ondersoecken wat door haer soude te verrichten wesen, men moet alle 

generale regulen niet stellen sonder exceptie: Ick bevinde dat in dit 

sijn ghevoelen gheabuseert is gheweest. Omtrent drie Maenden geleden 

heeft den Ed. Heer Vice-Gouverneur harman van speult, door ordre 

van de Ed. Heer Generael coene , eenighe deser jonckghesellen wederom 

aenghenomen (sijnde thien in ghetale) deselve Engagierende yder a. 3. 

Bealen van achten per Maent, ten fijne deselve haer souden laten lee 

ren ende onderwijsen inde Christelijcke Eeligie, ende wat dies aen 

gaende is. 

Ick hebbe den last daer van op my ghenomen, ende houde daer mede 

tweemael des daechs School, in den beginne bevonde ick, ten naesten 
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by verstaen hebbende wat sy te vooren hadden gheleert, ofte hoe verre 

sy ghekomen waren, datse seer afghenomen, jae bij kans alles vergheten 

hadden, Jt ghene sy hadden gheleert. Maer ick hebbe alreede in desen 

korten tijt van drie Maenden door naersticheyt ende grondich onderwijs, 
in haer bevonden soodanighen veranderinghe ende toeneminghe, voor 

nenientlijck int schrijven, dat nauwlijcx sulcx van haer en hadde dor 

ven hoopen, als mede in eenighe kennisse van de Artijckelen des Chris 

telijcken gheloofs, die haer daghelijcx ben verklarende ende nae vermo 

ghen inscherpende. In voeghen dat ist saecke, sy soo continueren, als 

vertrouwe jae, sy seer goede hoope sullen geven om te verrichten, het 

ghene noch noyt op Amboina by onse tijden ofte Natie gheschiet is: 

Sy verstaen redelijcker-wijse de Duytsche tale (die schijnt dat sy meer 

aWt leeren hebben gheoeffent) voornementlijck vijf ofte ses der self der, 

jae by nae soo vele dat my meest op alles dat haer in Duytsch soude 

moghen seggen, wederomme weten antwoorde te gheven, ende sullen in 

korten tijt apparentelijck noch beter daer inne toenemen, door dien 

haer wel strenghelijck houde, dat sy niet anders als deselve onder haer 

exerceren, al gheschiet het met kromtonghen ende imperfecktelijck dat sy 

alleenskens moeten verleeren ende verbeteren. 

Dese jonckghesellen tot eenige perfectie komende, sullen seer bequa 

melijck op de Dorpen voornoemt, ende de plaetsen verre vant Kasteel 

af gheleghen konnen ghebruyckt worden, daer ick boven af hebbe ghe 

seyt, dat onse Natie niet en soude konnen aerden, door redenen als 

doen ghemelt. Ende sullen oock de Amboinesen in hare Moederlijcke 

tale, konnen onderrichten ende leeren, naer de mate barer kennisse, 't 

ghene den Gods-dienst aengaet, waer by oock somwijlen van ons sullen 

konnen besocht werden, ende daer inne gheholpen zijn soo vele doen 

lijck is: Dese Visitatie sal ten hoochsten noodich zijn, mede ten an 

deren regarde, want door dien tot noch toe voornementlijck by onse 

Natie, veel kinderen (verstaet van de Amboinesen) in onecht (te) sijn 

ghebooren, alsoo sy hare eerste trouwe ende echt (ghelijck ick boven 

hebbe gheseyt), vele niet en houden, soo hebbe ick het door goede ordre 

ende hanthavinghe van de Heer Yice-Gouverneur voorn. daer toe ghe 

bracht, dat meest alle de Amboinesen die den Christen-naem voeren 
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soo boven op de Dorpen, als die hier omtrent 't Kasteel woonen, wet 

telijeke nae Christen wijse zijn ghetrouwt, wesende al over de duysent 

paer in ghetale, ende dat in vier ofte vijf Maenden laest voorleden. Sy 

hebben daer soo wel yets teghen ghemorret, ende sijn seer noode daer 

aen ghekomen, maer door vreese ende ontsaeh en hebben sy sulcx niet 

derven weygheren, vermits de Heer Vice-Gouverneur daer op hadde 

ghestelt een amende van hondert Bealen van achten, die soude moeten 

betalen een yder paer persoonen, die voorts nae insinuatie souden blij 

ven op zijn Amboins ghetrouwt, ende haer niet laten Christelijcker-wijse 

inden Huwelijcken Staet bevestigen. Naert hem laet aensien, soo mee 

nen sy hier door meer aen het Christendom verplicht te zijn als vooren: 

Want dit trouwen achten sy vry voor eene groote servituyt, ende mee 

nen hier door al een groot jock op den hals te hebben: Ick achte het 

nochtans te sijn een saecke ter stichtinghe seer noodich (als door Godes 

genade op andere tijt klaerlijcken sal bewijsen), ende daer omme ghe 

lijck als gheseyt hebbe, de menichvuldighe visitatien, te dien aensien 

op de Dorpen behooren te gheschieden, het gheeft oock een meerder 

hoope, dat de jonckgesellen voorn. wat goets sullen verrichten. 

Boven hare onderwijsinghen, die sy int ghemeyn, naer ontfanghene 

gaven souden mogen doen, soo sullen sy de jeucht oock int particulier 

konnen leeren, ende met haer School houden, doch moeten deselfde in 

de Maleysche tale soo veel oeffenen, als doenlijck sal zijn, vermits sy 

als noch (ghelijck gheseyt is) niet als al te traech daer inne en zijn, 

want alle de onderrichtinghen, die sij van ons konnen ontfanghen, 't 

sy schriftelijck ofte mondelinghe int Maleys gheschieden moeten. 

Sal door haer oock meer ende meer den dienst des Duyvels konnen 

belettet werden, ende oock de toekomste der Mooren ofte Mahumetanen, 

(die noyt en rusten in dese quartieren, om hare contagieuse Secte te 

verbreyden) eenichsins gheweyret. In somma sal door haer veel goets 

konnen verrichtet werden, soo verre sy int werck stellen de kennisse 

ende wetenschap, die sy met de hulpe van Godt, door naerstich onder 

wijs metter tijt sullen verkrijghen, daer toe de Heere Almachtich sijnen 

ghenadighen Zeghen wil verleenen. 

Het soude een seer ghewenste saecke wesen, (ghelijck de Heeren Ma 



INT QUARTIER VAN AMBOINA. 133 

jores seer loffelijcke hebben voorghenomen int werck te stellen), dat 

eenighe der bequaemster gbeesten van de jeucht van dese quartieren 
naer Jt Yaderlandt ghesonden werden, om aldaer in de Studien opghe 

trocken, in de Theologie gheoeffent, ende naer bequaemheyt wederom 

herrewaerts toegbesonden te werden, ist saecke dit middel t'eeniger tijde 

effect maeb ghewinnen, en twijffele gantscb niet ofte en sal daer door 

soodanigbe middelen gbewrocht werden, datter veel die tegbenwoordich 

eenicbsins den stant van Amboina bekent is, tot groote verwonderinghe 

sullen gbetrocken werden. 

Belanghende nu de gbene die noch soo verre niet ghekomen en wa 

ren, als wel de jonckghesellen, maer alleenlijck soo ter halver wegben 

die en hebben insghelijcx gantsch gbene vrucht van hare leeringhe la 

ten blijcken: maer nae dat de Schoole surceerde, en sy eenmaels afghe 

dropen waren, hebben sy weder alles vergeten, ende sijn gantsch daer 

nae achter-ghebleven. 

Den 14. Martij Anno 1618. is de Schoole wederomme opgherichtet, 

omtrent 18. a. 10. Kinderen, die seer haest tot de 30 a. 40. aenghe 

wassen zijn, maer is meest door vreese ende ontsach gheschiet. Hier 

onder waren oock eenighe daer van stracx hebbe gesproocken, der ghe 

ner die maer ten halven en waren ghekomen, maer hadden alles klaer 

lijck vergheten: In voeghen dat niet een ghebedt ofte eenighe ant 

woorden die sy te vooren op eenighe vraghen hadden gheleert, en kon 

den opseggen. Dese hebben, soo eenighen tijt meest al in een ghetale 

blijvende, ghecontinueert, maer wiert dickwils van de Ouderen ghe 

klaecht, over hare groote ghebreckelijckheyt, ende soberheyt harer mid 

delen: waeromme sy niet machtich en waren hare Kinderen ter Schoole 

te houden, waer inne haer oock (als wel van sulcx gheinformeert zijnde) 

gheen groot onghelijck en konde gheven: Nochthans soo hielt haer al 

tijt nae vermoghen op, tot de komste van de Ed. Heer Generael coen, 

met belofte dat als dan voor haer soude spreecken om eenighe alimen 

tatie. De Heer Generael in Eebruario 1619. met de Yloote hier ghe 

arriveert zijnde, hebbe hem sulcx per Eequeste vertoocht, op welcke 

remonstantie sijn E. Ed. met den Bade heeft gheresolveert yder Kint 

des daechs een pondt Bijst te beneficieren, mits conditie soo wanneer 

II. (YI.) 10 
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sy uyt de Schoole af blijven souden, dat als dan niet en souden heb 

ben. Dese beneficie heeft haer seer wel behaecht, ende en hebben hare 

Kinderen tsedert die tijt niet alleen ghecontinueert, in ghetale als voo 

ren, maer sijn deselve oock aengewassen tot 60. a. 70. toe, die niet en 

twijffele of en sullen oock wel doen continueren, soo langhe dese be 

neficie moghen ghenieten. 

De hoope die in dese jeucht soude moghen ghegheven werden, is 

onghelijck meerder als in de volwassene persoonen, die soo seer (ghe 

lijck gheseyt is) neffens haren indocilen aert in de Duyvellarijen sijn 

verwerret. Eenighe daervan konnen nu al fijntghens lesen, eenighe 

oock wat schrijven, doch meest alle te samen konnen sy in Duytsch 

haer Vader onse , Gheloove ende thien Gheboden redelijk wel van buy 
ten op-seggen, het gheeft oock eenighe Ouderen beter hoope als vooren, 

dat de jonghe gesellen voorn. met soo goeden gagie, als gheseyt is, sijn 

wederom aengenomen ende te meer door dien sy verstaen hebben, dat 

deselvighe tot soodanighe perfectie komende, dat sy eenighen dienst 

sullen konnen doen, verdubbelinghe van stipendie sullen verwerven, dat 

haer op d'aenneminghe van den Ed. Heer Vice-Gouverneur oock is be 

looft. Het soude seer goet zijn ende meerder hoope verwecken in dese 

jeucht^ waert saecke van de Ouders gantsch afghetrocken, ende in andere 

Huysinghe onder eenen Meester mochten ghestelt werden, want dit het 

rechte middel soude wesen, om in haer voor te komen ende te weeren, 

dien Amboinsche Superstitieusen aert harer ouderen, die sy nu als een 

Kint aen 5s Moeders borsten van jonghs op in suyghen, waer door die 

oock vaster in haer wert ghewortelt, ende naemaels te swaerlijcker sal 

kunnen gheweert ende uytgheroeyt werden. Dit soude seer bequamelijck 

konnen int werck ghestelt werden, maer soude de Compaignie al te kos 

telijcken vallen, weshalven daer andere middelen in gheraemt moeten 

werden, 't zy door Contributien ofte andere dierghelijcke, die meyne 

dat men lichtelijcken by de handt soude konnen nemen ende int werck 

stellen. T'is waer yemandt soude hier teghen konnen dencken uyt st 

ghene boven gheseyt is, dat de Ouders soo mal ende sot met hare 

Kinderen zijn, als verhaelt hebbe, datse selve niet gaerne uyt haer han 

den en souden willen gheven, ende eens anders subjectie onderwerpen: 
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Maer hier teghen segge wederomme, dat niet aileen 't ontsach ende 

de vreese, maer ook de consideratien (die men haer bequamelijck soude 

konnen voorhouden). van dat hare Kinderen nu gantsch buy ten hare 

kosten souden zijn, ende opgetrocken werden tot eere ende staet, licli 

telijck tot sulcx soude doen resolveren: Inder voeghen datter gantsch 

ghene swaricheyt in en bemercke, als het maer by de handt ghenomen 

en wierdt, maer wel groote apparentie, om goede vrnchten, niet alleen 

in dese jeucht selve, maer oock door haer in andere te verwecken ende 

te wercken. 

Ende dit is 5t ghene my teghenwoordich goet dachte, van de standt 

des Christendoms int quartier van Amboina, mitsgaders van de hoope 

ende apparentie eenigher Eeformatie ende beternisse van dien, kortelijck 

voor ooghen te stellen. T* welck alles wel gheconsidereert ende met 

rijpen oordeel overwoghen zijnde: Zoo besluyt ick int gheneraeb 

Eerstelijck teghen de ghene die het Christendom alhier soo seer heb 

ben verheven, dat sy hetselve in yver ende devotie 'tghene in ons Va 

derlandt is hebben derven voortrecken, dat deselve door het uytterlijck 
samblandt ende schoonen schijn der Amboinesen (waer van in mijn voor 

gaende verhael hebbe ghesproocken), sijn bedroghen ofte door anderen 

seer qualijck gheinformeert gheweest, die de rechte kennisse der Amboi 

nesen, ofte 'tghene in haer stack niet en hebben ghehadt: Want niet 

alleen in haer niet en is te bespeuren, soodanighen overvloedigen re 

ghen der ghenade Gods, als sy-luyden roepen, maar oock selfs qualij 

cken een mageren dauw daer mede hare herten souden moghen besproeyt 

wesen, om wercken des gheloofs ende der Godtvruchticheyt voort te 

brenghen. 

Ten anderen teghen de ghene die alle hoope ende apparentie in dese 

Natie gheneralijcken hebben afghesneden, ende onwaerdich gheacht de 

Predicatie des ghenaden bondts onder dese volcke te exerceren, dat de 

selve niet min onwetende, jae lichtvaerdelijck hebben ghesproocken als 

de andere, die dese hoope ende apparentie soo schoon hebben voorghe 

draghen: Maer ter contrarie afnrmere ick, datmen niet alleen en be 

hoort, maer oock van Godes weghen schuldich is, de exercitie sijnes 

heylighen diensts inde quartieren van Amboina int werek te stellen , de 

10* 
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iniddelen die nae mijn gheringh oordeel liebbe voorgbescbreven te be 

trachten, by de bandt te nemen ende te vervorderen den aenwas vant 

't ghene de beginselen heeft ghewrocht. Ick spreecke nae mijn gevoe 

len dat gefondeert is op redenen meest boven verhaelt: Maer onder 

tusschen onderwerpe my seer gaerne het oordeel der ghener, die hier 

oock grondighe kennisse af draghen, andersins soo en soude niet gaerne 

neuswijse berispinghe hier inne lijden, der ghener die de rechte ken 

nisse van den grondt ende standt van alles ontberen, die door quade 

rapporten ende gheruchten haer wat hebben laten diets maecken, waer 

op sy alles gronden. 

Godt Almachtich staet van ons alien hertgrondelijcken te bidden, dat 

hy het licht sijner ghenade ende kennisse langher hoe meer over dese 

arme Heydenen, ende af-dwalende menschen, gelieft te laten schijnen, 

ende haer uyt de duystere blintheyt der rampsalicheyt te trecken, tot 

de ghemeynschap sijner Hemelscher Glorie, Amen. 

FINIS. 
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